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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om udvælgelse af og udstedelse 
af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, 
MSS)
(KOM(2007)0480 – C6–0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0480),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0257/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af 
et konkurrencedygtigt indre marked for 
mobile satellittjenester i Fællesskabet.

1. Formålet med denne beslutning er at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles 
udvælgelse af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge 
bestemmelserne for medlemsstaternes 
samordnede udstedelse af tilladelser til 
udvalgte operatører til at anvende 
radiofrekvenser til drift af mobile 
satellitsystemer for at lette udviklingen af 
et konkurrencedygtigt indre marked for 
mobile satellittjenester over hele
Fællesskabet.
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Begrundelse

Det bør understreges, at de foreslåede mobile satellittjenester dækker hele Fællesskabet.

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 3, indledning

3. Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
10, stk. 2:

3. Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 3a, omhandlede forskriftsprocedure 
med kontrol:

Begrundelse

De foranstaltninger, der skal definere kravene eller betingelserne i forbindelse med den 
sammenlignende udvælgelsesprocedure, er næsten lovgivningsmæssige foranstaltninger. Der 
er tale om generelle foranstaltninger, som skal ændre ikke-væsentlige elementer i det 
grundlæggende instrument ved at supplere det med tilføjelse af nye ikke-væsentlige elementer, 
og de bør derfor af effektivitetshensyn vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol med 
afkortning af tidsfristen til en måned.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, stk. 3, litra a

a) frekvensbåndene a) frekvensdelbåndene inden for 2 GHz-
frekvensbåndene

Begrundelse

For at sikre fuld fordel for forbrugere og konkurrencemæssige fordele er det nødvendigt at 
forhindre markedsdominans.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 3, litra b

b) frekvensressourcer, som tildeles de 
udvalgte ansøgere

b) frekvensressourcer, som tildeles de 
udvalgte ansøgere, og som ikke er over 15 
MHz fra jord-til-rum og 15 MHz fra rum-
til-jord til en enkelt ansøger

Begrundelse

For at sikre fuld fordel for forbrugere og konkurrencemæssige fordele er det nødvendigt at 
forhindre markedsdominans.
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Ændringsforslag 5
Artikel 5, stk. 1

1. Kommissionen vurderer inden 40 
hverdage efter offentliggørelse af listen 
over godkendte ansøgere, om ansøgerne 
har godtgjort, at deres mobile 
satellitsystemer har gennemgået den 
påkrævede tekniske og kommercielle 
udvikling. Denne vurdering baseres på, om 
den række af milepæle, som er opført i 
bilaget til denne beslutning, er gennemført. 
Milepælenes indhold fastlægges i detaljer 
af Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 10, stk. 2. Der skal i 
hele udvælgelsesfasen tages hensyn til de 
foreslåede mobile satellitsystemers 
pålidelighed og levedygtighed.

1. Kommissionen vurderer inden 40 
hverdage efter offentliggørelse af listen 
over godkendte ansøgere, om ansøgerne 
har godtgjort, at deres mobile 
satellitsystemer har gennemgået den 
påkrævede tekniske og kommercielle 
udvikling. Denne vurdering baseres på 
opfyldelse eller andet af de mindstekrav, 
der er fastsat i stk. 1a, og gennemførelse 
af milepæl 1 til 5 i bilaget til denne 
beslutning. Der skal i hele 
udvælgelsesfasen tages hensyn til de 
foreslåede mobile satellitsystemers 
pålidelighed og levedygtighed.

Begrundelse

Fordele for forbrugere og konkurrencemæssige fordele, dækning af hele EU’s område og 
forsyningspligtydelser er alle nøglemålsætninger for denne beslutning. De skal derfor indgå 
som udvælgelseskriterier i den første udvælgelsesfase for at sikre, at de opfyldes, også selv 
om der ikke er nogen anden udvælgelsesfase. Definitionen af de fem milepæle, der er 
nødvendige for udvælgelse i første fase, øger klarheden og sikkerheden. En lidt længere 
gennemførelsesfrist for milesten 3 er i innovationens interesse.

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Ansøgerne skal opfylde følgende 
mindstekrav:
a) fordele for forbrugerne og 
konkurrencemæssige fordele
Det foreslåede system omfatter mindst to 
af følgende: envejsmultimedie- og 
datatjenester, grundlæggende interaktive 
tale- og lavhastighedstjenester, interaktive 
tovejshøjhastighedsdata- og 
multimedietjenester
b) dækning af hele EU’s geografiske 
område 
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Det foreslåede system giver på tidspunktet 
for tjenestens start dækning i mindst 70 % 
af det samlede landområde i de 
medlemsstater, der ligger i Europa 
c) målsætninger for public service.
Det foreslåede system omfatter mindst en 
eller flere vitale forsyningspligtydelser 
(f.eks. civilbeskyttelse og katastrofehjælp), 
som bidrager til beskyttelse af EU-
borgernes sundhed og sikkerhed.

Begrundelse

Fordele for forbrugere og konkurrencemæssige fordele, dækning af hele EU’s område og 
forsyningspligtydelser er alle nøglemålsætninger for denne beslutning. De skal derfor indgå 
som udvælgelseskriterier i den første udvælgelsesfase for at sikre, at de opfyldes, også selv 
om der ikke er nogen anden udvælgelsesfase.

Ændringsforslag 7
Artikel 6, stk. 1, indledning

1. Hvis den samlede efterspørgsel fra de
ansøgere, der godkendes under første 
udvælgelsesfase, overstiger de tilgængelige 
frekvensressourcer som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, 
udvælger Kommissionen godkendte 
ansøgere efter følgende supplerende
kriterier:

1. Hvis den samlede efterspørgsel fra de 
ansøgere, der godkendes under første 
udvælgelsesfase, overstiger de tilgængelige 
frekvensressourcer som fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, 
udvælger Kommissionen godkendte 
ansøgere efter følgende vægtede kriterier:

Begrundelse

Kriterierne skal vægtes efter deres relative betydning.

Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) fordele for forbrugerne og 
konkurrencemæssige fordele

a) fordele for forbrugerne og 
konkurrencemæssige fordele (20% 
vægtning)
Kriteriet omhandler de fordele for 
forbrugerne og konkurrencemæssige 
fordele, som det af ansøgeren foreslåede 
system giver. Kriteriet indeholder to 
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delkriterier:
- antallet af slutbrugere og de tjenester, 
der ydes
- datoen for starten på de kommercielle 
tjenester

Begrundelse

Præcisering af kriteriet.

Ændringsforslag 9
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) frekvensanvendelsens effektivitet b) frekvensanvendelsens effektivitet (20% 
vægtning)
Kriteriet omhandler 
frekvensanvendelseseffektiviteten i det af 
ansøgeren foreslåede system. Kriteriet 
indeholder to delkriterier:
- det samlede antal nødvendige frekvenser
- datastrømskapaciteten 

Begrundelse

Præcisering af kriteriet.

Ændringsforslag 10
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) dækning af hele EU’s område b) dækning af hele EU’s geografiske 
område (40 % vægtning)
Kriteriet omhandler det geografiske 
område, hvortil tjenesterne leveres af det 
af ansøgeren foreslåede system.  Kriteriet 
indeholder to delkriterier:
- antallet af medlemsstater, hvor mindst 
50 % af befolkningen bor inden for det 
område, hvortil tjenesterne leveres
- graden af geografisk dækning (med en 
tærskel på 80 %) af det samlede 
landområde i de medlemsstater, der på 
tidspunktet for tjenestens start ligger i 
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Europa

Begrundelse

Præcisering af kriteriet.

Ændringsforslag 11
Artikel 6, stk. 1, litra d

d) målsætninger for public service d) målsætninger for public service (20 %)
Kriteriet drejer sig om, i hvilket omfang 
det af ansøgeren foreslåede system 
bidrager til at nå bestemte public service-
målsætninger, som ikke er omfattet af 
kriterierne i litra a til c. Kriteriet 
indeholder to delkriterier:
- levering af vitale forsyningspligtydelser 
(f.eks. civilbeskyttelse og katastrofehjælp), 
som bidrager til beskyttelse af EU-
borgernes sundhed og sikkerhed.
- systemets integritet og sikkerhed

Begrundelse

Præcisering af kriteriet.

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 2

2. Kommissionen fastlægger detaljerne i 
kravene under hvert udvælgelseskriterium
i overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 2, nævnte procedure. Der skal i hele 
udvælgelsesfasen tages hensyn til de 
foreslåede mobile satellitsystemers 
pålidelighed og levedygtighed.

2. Kommissionen fastlægger yderligere 
detaljer i hvert af de udvælgelseskriterier, 
der er nævnt stk. 1, overensstemmelse med 
den i artikel 10, stk. 3a, nævnte 
forskriftsprocedure med kontrol. Der skal 
i hele udvælgelsesfasen tages hensyn til de 
foreslåede mobile satellitsystemers 
pålidelighed og levedygtighed.

Begrundelse

Komitologi, jf. ændringsforslaget vedrørende artikel 3, stk. 3, indledning.
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Ændringsforslag 13
Artikel 7, stk. 2, litra b

b) ansøgerne skal gennemføre de i bilaget 
til denne beslutning fastlagte milepæle i 
overensstemmelse med de frister, som 
Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 2, nævnte procedure

b) ansøgerne skal gennemføre de i bilaget 
til denne beslutning fastlagte milepæle 6 til 
9 senest 22 måneder efter afgørelsen 
vedrørende udvælgelsen af ansøgere

Begrundelse
Fastsættelse af en frist for gennemførelse af alle ni milepæle øger klarhed og sikkerhed.

Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 2, litra c

c) de i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 2, udvalgte ansøgere skal opfylde 
mindstekravene vedrørende fordele for 
forbrugere og konkurrencemæssige 
fordele, frekvensanvendelsens effektivitet, 
dækning af hele EU’s område og 
målsætninger for public service som 
yderligere fastlagt af Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 2, nævnte procedure

c) de i overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 2, udvalgte ansøgere skal opfylde de 
mindstekrav, der er fastsat i artikel 5, stk. 
1a.

Ændringsforslag 15
Artikel 7, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) ansøgerne skal opfylde alle 
forpligtelser, de måtte indgå i deres 
ansøgninger eller under den 
sammenlignende udvælgelsesprocedure, 
anset om den samlede efterspørgsel efter 
radiofrekvenser overstiger det disponible 
antal

Begrundelse

Ansøgere, der er kommet igennem den første udvælgelsesfase, skal holdes fast på de 
forpligtelser, de indgik i denne fase.
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Ændringsforslag 16
Artikel 7, stk. 2, litra e

e) ansøgerne skal opfylde alle 
forpligtelser, de måtte have indgået under 
den sammenlignende 
udvælgelsesprocedure

udgår

Begrundelse

Dækket af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, litra c a (nyt).

Ændringsforslag 17
Artikel 7, stk. 2, litra f

f) brugsret og tilladelser udstedes for en 
periode, der fastlægges af Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 2, nævnte procedure.

f) brugsret og tilladelser udstedes for en 
periode på 15 år.

Begrundelse

Specificering af varigheden af tilladelsen øger klarhed og sikkerhed.

Ændringsforslag 18
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstater, som den 1. januar 
2015 ligger uden for en udvalgt ansøgers 
satellittjenesteområde, kan give det 
specifikke frekvensdelbånd, der er tildelt
denne ansøger, til en anden udbyder af 
mobile satellittjenester etableret i eller 
uden for EU, eller til en hvilken som helst 
anden operatør af andre systemer. I denne 
forbindelse må en sådan medlemsstat ikke 
skabe interferens med godkendte mobile 
satellittjenestesystemer, og den nye 
operatør kan ikke forlange 
interferensbeskyttelse af dem.

Begrundelse

Frekvenser er knappe goder, og de bør derfor tildeles efter princippet ”Hvis du ikke bruger 
den, mister du den”.



PR\704255DA.doc 13/19 PE398.276v01-00

DA

Ændringsforslag 19
Artikel 8, stk. 3, litra d

d) brugsret og tilladelser udstedes for en 
periode, der fastlægges af Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 2, nævnte procedure.

d) brugsret og tilladelser udstedes for en 
periode, der udløber senest ved udløbet af 
tilladelsen for det tilhørende mobile 
satellitsystem.

Begrundelse

Specificering af varigheden af tilladelsen øger klarhed og sikkerhed. 

Ændringsforslag 20
Artikel 9, stk. 3

3. Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 2, nævnte procedure alle 
hensigtsmæssige vilkår for samordnede 
overvågnings- og/eller 
håndhævelsesprocedurer, herunder 
samordnet suspension eller ophævelse af 
tilladelser, navnlig i forbindelse med 
overtrædelser af de fælles betingelser i 
artikel 7, stk. 2.

3. Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med den i artikel 10, 
stk. 3a, nævnte forskriftsprocedure med 
kontrol alle hensigtsmæssige vilkår for 
samordnede overvågnings- og/eller 
håndhævelsesprocedurer, herunder 
samordnet suspension eller ophævelse af 
tilladelser, navnlig i forbindelse med 
overtrædelser af de fælles betingelser i 
artikel 7, stk. 2.

Begrundelse

Komitologi som i ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 21
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

3a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, 
stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og 
artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til en måned.

Begrundelse

Forskriftsproceduren med kontrol skal følges i forbindelse med vedtagelse af generelle 
foranstaltninger, som skal ændre ikke-væsentlige elementer i det grundlæggende instrument 



PE398.276v01-00 14/19 PR\704255DA.doc

DA

ved at supplere det med tilføjelse af nye ikke-væsentlige elementer. Kontrollen bør af 
effektivitetshensyn afkortes til en måned.

Ændringsforslag 22
Bilag, punkt 1

1. Indsendelse ITU-anmodning 
(International Telecommunications Union 
(ITU)) om samordning

1. Indsendelse af ITU-anmodning 
(International Telecommunications Union 
(ITU)) om samordning

Ansøgeren skal klart dokumentere, at den 
administration, der er ansvarlig for et 
MSS-system, har fremsendt de relevante 
ITU RR bilag 4-oplysninger.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 23
Bilag, punkt 2

2. Fremstilling af satellitter 2. Fremstilling af satellitter

Ansøgeren skal klart dokumentere, at der 
er indgået en bindende aftale om 
fremstilling af hans satellitter. 
Dokumentet skal præcisere de 
konstruktionsmilepæle, der skal føre til 
afslutning af fremstillingen af de 
satellitter, der er nødvendige for den 
kommercielle tjenesteydelse. Dokumentet 
skal underskrives af ansøgeren og det 
selskab, der fremstiller satellitterne.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 24
Bilag, punkt 3

3. Færdiggørelse af den såkaldte Critical 
Design Review

5. Færdiggørelse af den såkaldte Critical 
Design Review
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Critical Design Review er den fase i 
rumfartøjsimplementeringsprocessen, 
hvor design- og udviklingsfasen slutter, 
og fremstillingsfasen begynder.
Ansøgeren skal senest tre måneder efter 
fremsendelsen af ansøgningen klart 
dokumentere, at Critical Design Review er 
afsluttet i overensstemmelse med de 
konstruktionsmilepæle, der er angivet i 
aftalen om fremstillingen af satellitterne. 
Det relevante dokument skal underskrives 
af det selskab, der fremstiller satellitterne, 
og skal angive datoen for afslutningen af 
Critical Design Review.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 25
Bilag, punkt 4

4. Aftale om opsætning af satellit 3. Aftale om opsendelse af satellit

Ansøgeren skal klart dokumentere, at der 
er indgået en bindende aftale om 
opsendelse af det mindsteantal satellitter, 
der er nødvendige for at kunne levere en 
kontinuerlig tjeneste på EU-
medlemsstaternes område. Dokumentet 
skal angive opsendelsesdatoerne og -
tjenesterne og kontraktbetingelserne 
vedrørende erstatning. Dokumentet skal 
underskrives af ansøgeren og det selskab, 
der opsender satellitterne.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 26
Bilag, punkt 5

5. Gateway-stationer på jord 4. Gateway-stationer på jord

Ansøgeren skal klart dokumentere, at der 
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er indgået en bindende aftale om 
opførelse og installation af gateway-
stationer på jorden, som vil blive brugt til 
at levere mobile satellittjenester på EU-
medlemsstaternes område.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 27
Bilag, punkt 6

6. Satellite mating 6. Satellite mating

Mating er den fase i 
rumfartøjsimplementeringsprocessen, 
hvor kommunikationsmodulet integreres i 
servicemodulet.
Ansøgeren skal klart dokumentere, at der 
har fundet en klar-til-test-review sted for 
kommunikationsmodul-/servicemodul-
mating i overensstemmelse med de 
konstruktionsmilepæle, der er angivet i 
aftalen om fremstilling af satellitterne. 
Det relevante dokument skal underskrives 
af det selskab, der fremstiller satellitterne, 
og skal angive datoen for afslutningen af 
satellite mating.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 28
Bilag, punkt 7

7. Opsendelse af satellitter 7. Opsendelse af satellitter

Ansøgeren skal klart dokumentere, at det 
antal satellitter, der er nødvendige for at 
kunne levere satellittjenester på EU-
medlemsstaternes område, med held er 
sendt op og sat i kredsløb.
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Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 29
Bilag, punkt 8

8. Samordning af frekvenser 8. Samordning af frekvenser

Ansøgeren skal fremlægge klar og 
bekræftet dokumentation for, at der er 
sket en vellykket samordning af systemets 
frekvenser med andre MMS-systemer i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i radioregulativerne. 
Imidlertid er et system, der kan 
dokumentere opfyldelse af milepæle 1 til 7 
inklusive, ikke forpligtet til i denne fase at 
dokumentere, at der er sket en vellykket 
samordning af frekvenser med de MSS-
systemer, der ikke i tilstrækkelig grad 
opfylder milepæle 1 til 7 inklusive.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.

Ændringsforslag 30
Bilag, punkt 9

9. Levering af satellittjenester på EU-
medlemsstaternes område

9. Levering af satellittjenester på EU-
medlemsstaternes område

Ansøgeren skal klart dokumentere, at han 
rent faktisk leverer kommercielle MSS-
tjenester på EU-medlemsstaternes område 
med anvendelse af det antal satellitter, 
han tidligere har angivet under milepæl 3.

Begrundelse

Præcisering af milepælen.
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BEGRUNDELSE

Mobile satellitsystemer leverer telekommunikation mellem rumstationer (satellitter) og 
mobile jordstationer enten direkte eller via faste supplerende jordbaserede komponenter. 
Mobile satellittjenester har eksisteret siden 1970erne til nød-, ulykkes- og 
sikkerhedskommunikation, især til skibe og fly, da det er let at fastsætte den nødvendige 
sigtelinje til vands og i luften. De tidlige MSS-tjenester var begrænsede til lavhastighedstale, 
-fax og -data, men i de seneste 10 år er systemernes muligheder og kapacitet blevet øget til at 
omfatte tovejsmultimedier, satellittjenester for nyhedsmedier og adgang til bredbåndsinternet. 
Den seneste udvikling er anvendelse af MSS-systemer til “backhaul” fra fly til jorden til 
understøttelse af mobil kommunikation på fly (MCA).

På landjorden forstyrres MMS-kommunikation mange steder af træer og bygninger, især på 
høje breddegrader, hvor satellitten måske står lavt på himlen og derfor lettere bliver blokeret. 
Dette problem kan løses ved at etablere et net af supplerende jordbaserede komponenter, der 
gentager de signaler, der sendes fra satellitten, Et sådant system med supplerende 
jordbaserede komponenter, der kan etableres ved blot at ændre det eksisterende 2G/3G-udstyr, 
ville give mulighed for en mere omfattende anvendelse af MSS, herunder mobilt tv.

På grundlag af en afgørelse fra Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), som 
tildeler radiofrekvensbåndene i 2GHz-området (1980 -2010 MHz jord-til-rum og 2170-2200 
MHz rum-til-jord) til systemer, der leverer mobile satellittjenester, vedtog Europa-
Kommissionen i februar 2007 en beslutning om, at medlemsstaterne skulle stille disse 
frekvensbånd til rådighed med henblik på en harmoniseret MSS-strategi. Medlemsstaterne 
enedes om at opgive deres nationale ret til at tildele frekvenser, fordi MSS dækker et stort 
satellitområde, hvilket gør det vanskeligt at undgå interferens på tværs af de nationale 
grænser. Desuden betyder en harmoniseret MSS-strategi, at man undgår en opsplitning af det 
indre marked, og giver mulighed for, at EU-teknologi kan blive konkurrencedygtig globalt i 
tråd med Lissabon-dagsordenen. I Kommissionens beslutning fra februar 2007 fastslog man 
imidlertid, at medlemsstaterne ville beholde retten til at give tilladelse til drift af supplerende 
jordbaserede komponenter på deres område.

Det blev fastslået, at der skulle være en harmoniseret strategi for MSS, men det blev ikke 
fastsat, hvordan operatørerne af EU’s MSS skulle udvælges og autoriseres. Da der ikke findes 
nogen mekanisme for en sådan udvælgelses- og autorisationsprocedure er der behov for en 
afgørelse fra Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til traktatens artikel 95. Afgørelsen om 
MSS er specifik og sui generis. Det er rigtigt at behandle udvælgelse af og tilladelse til MSS-
systemer fuldstændig adskilt fra telekommunikationspakken, som vil betyde en bred og 
generel reform af frekvensforvaltning baseret på principperne for teknologi- og 
tjenesteneutralitet. I modsætning hertil handler denne afgørelse om de administrative skridt i 
systemudvælgelse og -autorisation efter en harmoniseret afgørelse om at anvende 2 GHz-
frekvensbåndene specifikt til MSS. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og kan i store træk tilslutte sig det. De 
ændringsforslag, der fremsættes, skyldes bekymring for, at nogle elementer i forbindelse med 
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udvælgelse og autorisation er af politisk snarere en rent teknisk art og derfor ikke bør 
vedtages blot gennem komitologi. 

Europa-Parlamentet gjorde det i sin beslutning af 14. februar 2007 om en europæisk 
frekvenspolitik klart, at det støtter tjenester af offentlig og almen interesse, og understregede 
bredbånds og mobilkommunikationstjenesters betydning for landdistrikter og mindre 
udviklede regioner. Ordføreren har derfor i afgørelsen forsøgt at tydeliggøre den vægt, der 
skal lægges på f.eks. forsyningspligtydelser og dækning af hele EU’s geografiske område. 
Desuden foreslår ordføreren, at det i de tilfælde, hvor der er foreslået komitologi for at 
supplere afgørelsens bestemmelser, skal være en forskriftsprocedure med kontrol med 
afkortning af tidsfristerne til en måned. 

Denne afgørelse er en enestående lejlighed for EU-udbydere af mobile satellittjenester til at 
blive førende i verden på et stadig mere konkurrencepræget globalt marked, men denne 
chance vil gå tabt, hvis der ikke straks vedtages en udvælgelses- og autorisationsprocedure for 
MSS-systemer. For EU’s borgeres og EU’s industris skyld håber ordføreren, at Parlamentet, 
Kommissionen og Rådet vil arbejde tæt sammen med henblik på at nå frem til en hurtig aftale, 
der kan vedtages under førstebehandlingen,
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